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� Texty na tento týden - Žd 13 
 

� Základní verš 
„Bratrská láska a� trvá.“ (Žd 13:1) 
 

   Žid�m 13 uvádí záv�re�né napomenutí apoštola Pavla: „Bratrská láska a� trvá“ (Žd 13,1). Pavel v celém 
listu potvrzuje, že jsme královským kn�žstvem, pat�íme do rodiny Ježíše Krista, jsme jeho sestry a brat�i. 
Autor nevnímá své poslucha�e pouze jako skupinu jednotlivc�, kte�í si samostatn� budují spásný vztah        
s Ježíšem, ale jako spole�n� zachrán�nou rodinu. Pavel charakterizoval Ježíšovo dílo pro nás jako „bratr-
skou lásku“, když napsal: „Proto se nestydí nazývat je svými bratry...“ (Žd 2,11). V��ící by tedy m�li jeden 
pro druhého d�lat to, co Ježíš ud�lal pro n�. 
   V celém listu bratrská láska zahrnovala „vzájemné povzbuzování“, aby nikdo nepostrádal Boží milost (Žd 
3,13; 10,24.25; 12,15–17). Kapitola 13 obsahuje množství r�zných témat: pohostinnost (Žd 13,2), navšt�-
vování a podpora v�z�� a t�ch, se kterými se špatn� zachází (Žd 13,3), úcta k manželství (Žd 13,4), vyhý-
bání se chamtivosti (Žd 13,5.6), respektování v�dc� církve (Žd 13,7–17) a modlitby za autora listu (Žd 
13,18.19). 
 

� Osnova lekce: 
   V rámci studia naší poslední lekce budeme p�emýšlet nad poslední kapitolou listu Žid�m. Ta 
obsahuje záv�re�né výzvy týkající se toho, jak se má správné pochopení evangelia o Ježíši, o našem 
dokonalém Velekn�zi v nebeské svatyni, promítnout do každodenní praxe našeho života. 
 

• Žd 13:1–3: Láska a zájem o druhé (ned�le) 
• Žd 13:4–6: Správn� nastavené morální hodnoty (pond�lí) 
• Žd 13:7–17: Úcta a respekt k autoritám (úterý) 
• Žd 13:8–10: Opatrnost v��i bludným naukám (st�eda) 
• Žd 13:10–14: Aktivní zapojení do záchrany h�íšník� (�tvrtek) 
 

NE 20. b�ezna – PÉ�E O DRUHÉ 
Žd 13:1-3  „1Bratrská láska a� trvá; 2s láskou p�ijímejte i ty, kdo p�icházejí odjinud – tak n�kte�í, aniž to 
tušili, m�li za hosty and�ly. 3Pamatujte na v�zn�, jako byste byli uv�zn�ni s nimi; pamatujte na ty, kdo 
trpí, vždy� i vás m�že potkat utrpení.“ 
�12:13  „Sdílejte se s brat�ími v jejich nouzi, ochotn� poskytujte pohostinství.“ 
1Tm 3:2  „Nuže, biskup má být bezúhonný, jen jednou ženatý, st�ídmý, rozvážný, �ádný, pohostinný, schopný u�it.“ 
Tt 1:8  „Má být pohostinný, dobrý, rozvážný, spravedlivý, zbožný, zdrženlivý.“ 
1Pt 4:9  „Bu�te jedni k druhým pohostinní a nest�žujte si na to!“ 
Gn 18:2-15  „2 Sedmého dne dokon�il B�h své dílo, které konal; sedmého dne p�estal konat veškeré své dílo. 3 A B�h 
požehnal a posv�til sedmý den, nebo� v n�m p�estal konat veškeré své stvo�itelské dílo. 4 Toto je rodopis nebe a zem�, jak 
byly stvo�eny. V den, kdy Hospodin B�h u�inil zemi a nebe, 5 nebylo na zemi ješt� žádné polní k�ovisko ani nevzcházela 
žádná polní bylina, nebo� Hospodin B�h nezavlažoval zemi dešt�m, a nebylo �lov�ka, který by zemi obd�lával. 6 Jen 
záplava vystupovala ze zem� a napájela celý zemský povrch. 7 I vytvo�il Hospodin B�h �lov�ka, prach ze zem�, a vdechl 
mu v ch�ípí dech života. Tak se stal �lov�k živým tvorem. 8 A Hospodin B�h vysadil zahradu v Edenu na východ� a posta-
vil tam �lov�ka, kterého vytvo�il. 9 Hospodin B�h dal vyr�st ze zem� všemu stromoví žádoucímu na pohled, s plody dob-
rými k jídlu, uprost�ed zahrady pak stromu života a stromu poznání dobrého a zlého. 10 Z Edenu vychází �eka, aby napá-
jela zahradu. Odtud dál se rozd�luje ve �ty�i hlavní toky.  11 Jméno prvního je Píšon; ten obtéká celou zemi Chavílu, v níž 
je zlato, 12 a zlato té zem� je skv�lé; je tam také vonná prysky�ice a kámen karneol. 13 Jméno druhé �eky je Gíchón; ta 
obtéká celou zemi  Kúš. 14 Jméno t�etí �eky je Chidekel; ta te�e východn� od Asýrie. �tvrtá �eka je Eufrat. 15 Hospodin 
B�h postavil �lov�ka do zahrady v Edenu, aby ji obd�lával a st�ežil.“ 
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PÁ 25. b�ezna – PODN	TY K ZAMYŠLENÍ 
   „Když se po vylití Ducha svatého vydali u�edníci zv�stovat živého Spasitele, jejich jedinou touhou bylo 
zachra�ovat lidi. P�itom se radovali ze spole�enství s v��ícími, v n�mž nacházeli út�chu. Byli laskaví, ohle-
duplní, nezištní a ochotní ob�tovat pro pravdu cokoli. P�i každodenním setkávání si vzájemn� projevovali 
lásku, jak jim to p�ikázal Kristus. 
   Nesobeckými slovy a �iny se snažili probudit tuto lásku i v druhých. [...] 
   Postupn� však došlo ke zm�n�. V��ící za�ali na druhých hledat nedostatky. Zatímco se zabývali chybami 
a nemilosrdn� kritizovali ostatní, zapomn�li na Spasitele a na jeho lásku. Za�ali být p�ísn�jší v zachovávání 
vn�jších ob�ad� a kladli v�tší d�raz na u�ení než na praktickou víru. Ve své horlivé snaze odsoudit druhé 
p�ehlíželi své vlastní chyby. Ztratili bratrskou lásku, k níž je vyzýval Kristus. Nejsmutn�jší ze všeho však 
bylo, že si ani neuv�domovali, o� p�išli. Nevšimli si, že se z jejich život� vytrácí št�stí a radost a že se brzy 
ocitnou ve tm�, protože zavrhli Boží lásku. 
   Jan poznal, že v církvi ubývá bratrské lásky, a proto se snažil v��ící p�esv�d�it, že této lásky je stále t�eba. 
Jeho dopisy sbor�m jsou plné t�chto myšlenek. ‚Milovaní, milujme se navzájem,‘ píše, ‚nebo� láska je         
z Boha, a každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná. Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože B�h je 
láska. V tom se ukázala Boží láska k nám, že B�h poslal na sv�t svého jediného Syna, abychom skrze n�ho 
m�li život. V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna 
jako ob�� smí�ení za naše h�íchy. Milovaní, jestliže B�h nás tak miloval, i my se máme navzájem milovat‘ 
(1J 4,7–11).“ (AA 547.548; PNL 315.316) 

 
� 

 
Otázky k rozhovoru 
 

1. K�es�anský život je �asto považován za osobní, individuální vztah mezi Ježíšem a v��ícím. Toto je však 
pouze jeden aspekt k�es�anského života. Pro� je d�ležité mít na pam�ti, že B�h nás vede jako spole�enství? 
Jaká je odpov�dnost každého z nás za spole�enství? Co naopak m�žeme o�ekávat od spole�enství my? 
 

2. Jaké jsou nejlepší ukazatele toho, že je bratrská láska ve spole�enství silná? Pokuste se vytvo�it jejich 
seznam. 
 

3. Co je to pravá, skute�ná bratrská láska? Jaké jsou její vlastnosti, p�í�iny a výsledky? Jak byste ji odlišili 
od falešné bratrské lásky? 
 

Praktický záv�r 
� Pod�lte se s ostatními ve skupin� o to, co praktického jste se nau�ili z této lekce p�i studiu Bible. Jak lze 
toto nau�ení uvést do každodenního života? 
 

Podn�ty k modlitbám 
� Modlete se jeden za druhého, za své radosti i starosti. 
� Modlete se spolu za ty, kte�í z n�jakého d�vodu p�estávají �i již p�estali navšt�vovat vaše spole�enství. 
Jak jim m�žete dát najevo, že je máte stále rádi? 
� Modlete se i za lidi ve svém okolí (p�átele, sousedy, p�íbuzné…), kterým byste rádi p�edstavili Boží 
lásku. 

 
� 
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Žd 2:10-18  „10 Bylo p�irozené, že B�h, pro n�hož je vše a skrze n�hož je vše, p�ivedl mnoho syn� k sláv�, když skrze 
utrpení u�inil dokonalým p�vodce jejich spásy. 11 A on, který posv�cuje, i ti, kdo jsou posv�cováni, jsou z téhož Otce. 
Proto se nestydí nazývat je svými bratry, když �íká: 12 `Budu zv�stovat tvé jméno svým brat�ím, uprost�ed shromážd�ní t� 
budu chválit.´ 13 A jinde praví: `Také já svou d�v�ru složím v Boha.´ A dále: `Hle, já a d�ti, které mi dal B�h.´ 14 Protože 
sourozence spojuje krev a t�lo, i on se stal jedním z nich, aby svou smrtí zbavil moci toho, kdo smrtí vládne, totiž �ábla,  
15 a aby tak vysvobodil ty, kdo byli strachem p�ed smrtí drženi po celý život v otroctví. 16 Neujímá se p�ece and�l�, ale 
`ujímá se potomk� Abrahamových´. 17 Proto musil být ve všem jako jeho brat�í, aby se stal velekn�zem milosrdným          
a v�rným v Boží služb� a mohl tak smí�it h�íchy lidu. 18 Protože sám prošel zkouškou utrpení, m�že pomoci t�m, na které 
p�icházejí zkoušky.“ 
Žd 10:32-34  „32 Jen si vzpome�te na d�ív�jší dny! Sotva jste byli osvíceni, už jste museli podstoupit mnohý zápas           
s utrpením; 33 n�kte�í tím, že byli p�ed o�ima všech uráženi a utiskováni, jiní tím, že stáli p�i postižených. 34 Vždy� jste 
trp�li spolu s uv�zn�nými a s radostí jste snesli i to, že jste byli p�ipraveni o majetek, nebo� víte, že máte bohatství lepší    
a trvalé.“ 
Žd 11:25  „Rad�ji cht�l snášet p�íko�í s Božím lidem, než na �as žít p�íjemn� v h�íchu.“ 
 

PO 21. b�ezna – ÚCTA K MANŽELSTVÍ 
Žd 13:4-6  „4Manželství a� mají všichni v úct� a manželé a� jsou si v�rni, nebo� ne�estné a nev�rné bude 
soudit B�h. 5Nedejte se vést láskou k pen�z�m; bu�te spokojeni s tím, co máte. Vždy� B�h �ekl: „Nikdy 
t� neopustím a nikdy se t� nez�eknu.“ 6Proto smíme �íkat s d�v�rou: „Pán p�i mn� stojí, nebudu se bát. 
Co mi m�že ud�lat �lov�k?““ 
L 16:10-18  „10 Kdo je v�rný v nejmenší v�ci, je v�rný také ve velké; kdo je v nejmenší v�ci nepoctivý, je nepoctivý i ve 
velké. 11 Jestliže jste nespravovali v�rn� ani nespravedlivý majetek, kdo vám sv��í to pravé bohatství? 12 Jestliže jste 
nebyli v�rni v tom, co vám nepat�í, kdo vám dá, co vám právem pat�í? 13 Žádný sluha nem�že sloužit dv�ma pán�m. 
Nebo� jednoho bude nenávid�t, a druhého milovat, k jednomu se p�idá, druhým pohrdne. Nem�žete sloužit Bohu i majet-
ku." 14 Toto slyšeli farizeové, kte�í m�li rádi peníze, a posmívali se mu. 15 	ekl jim: "Vy p�ed lidmi vystupujete jako spra-
vedliví, ale B�h zná vaše srdce: nebo� co lidé cení vysoko, je p�ed Bohem ohavnost. 16 Zákon a proroci až do Jana; od té 
chvíle se zv�stuje království Boží a každý si do n�ho vynucuje vstup. 17 Spíše pomine nebe a zem�, než aby padla jediná 
�árka Zákona. 18 Každý, kdo propouští svou manželku a vezme si jinou, cizoloží; kdo se ožení s tou, kterou muž pustil, 
cizoloží.“ 
1K 5:1  „Dokonce se proslýchá, že je mezi vámi p�ípad smilstva, a to takový, jaký se nevyskytuje ani mezi pohany, že totiž 
kdosi žije s ženou svého otce.“ 
Ef 5:3-5  „3O smilstvu, jakékoliv nez�ízenosti nebo chamtivosti a� se mezi vámi ani nemluví, jak se sluší na ty, kdo pat�í 
Bohu. 4 Vést sprosté, hloupé a dvojsmyslné �e�i se nepat�í; vy máte vzdávat Bohu díky! 5 Dob�e si pamatujte, že žádný 
smilník, prostopášník ani lakomec, jehož bohem jsou peníze, nemá podíl v království Kristovu a Božím.“ 
Ko 3:5  „Proto umrtvujte své pozemské sklony: smilstvo, necudnost, váše�, zlou touhu a hrabivost, která je modlosluž-
bou.“ 
Mt 19:9  „Pravím vám, kdo propustí svou manželku z jiného d�vodu než pro smilstvo a vezme si jinou, cizoloží.“ 
1K 5:9-11  „9 Napsal jsem vám v list�, abyste nem�li nic spole�ného se smilníky; 10 ale nemyslel jsem tím všecky smilníky 
tohoto sv�ta nebo lakomce, lupi�e a modlá�e, protože to byste museli ze sv�ta utéci. 11 M�l jsem však na mysli, abyste se 
nestýkali s tím, kdo si sice �íká bratr, ale p�itom je smilník nebo lakomec nebo modlá� nebo utrha� nebo opilec nebo 
lupi�; s takovým ani nejezte.“ 
1K 6:9.10  „9 Což nevíte, že nespravedliví nebudou mít ú�ast v Božím království? Nemylte se: Ani smilníci, ani modlá�i, 
ani cizoložníci, ani nemravní, ani zvrácení, 10 ani zlod�ji, ani lakomci, opilci, utrha�i, lupi�i nebudou mít ú�ast v Božím 
království.“ 
1Tm 1:9.10  „9A je si v�dom, že zákon není ur�en pro spravedlivého, nýbrž pro lidi zlé a neposlušné, bezbožné a h�íšníky, 
pro lidi bohaprázdné a sv�tské, pro ty, kdo vztáhnou ruku proti otci a matce, pro vrahy, 10 smilníky, zvrhlíky, únosce, 
lhá�e, k�ivop�ísežníky, a co se ješt� p�í�í zdravému u�ení.“ 
Zj 21:8  „Avšak zbab�lci, nev�rní, ne�istí, vrahové, cizoložníci, zaklína�i, modlá�i a všichni lhá�i najdou sv�j úd�l          
v jeze�e, kde ho�í ohe� a síra. To je ta druhá smrt.“ 
1 Tm 6:10  „Ko�enem všeho toho zla je láska k pen�z�m. Z touhy po nich n�kte�í lidé zbloudili z cesty víry a zp�sobili si 
mnoho trápení.“ 
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2K 9:8  „B�h má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky m�li dostatek všeho, co pot�ebujete, a ješt� 
vám p�ebývalo pro každé dobré dílo.“ 
Fp 4:11.12  „11 Ne že bych si na�íkal na nedostatek; nau�il jsem se být spokojen s tím, co mám. 12 Dovedu trp�t nouzi, 
dovedu mít hojnost. Ve všem a do všeho jsem zasv�cen: být syt i hladov, mít nadbytek i nedostatek.“ 
Gn 28:15  „Hle, já jsem s tebou. Budu t� st�ežit všude, kam p�jdeš, a zase t� p�ivedu do této zem�. Nikdy t� neopustím, 
ale u�iním, co jsem ti slíbil.“ 
Dt 31:6-8  „6 Bu�te rozhodní a udatní, nebojte se a nem�jte z nich strach, nebo� sám Hospodin, tv�j B�h, jde s tebou, 
nenechá t� klesnout a neopustí t�." 7 Mojžíš zavolal Jozua a �ekl mu v p�ítomnosti celého Izraele: "Bu� rozhodný            
a udatný, nebo� ty vejdeš s tímto lidem do zem�, kterou Hospodin p�ísahal dát jejich otc�m. Ty jim ji p�edáš do d�dictví.   
8 Sám Hospodin p�jde p�ed tebou, bude s tebou, nenechá t� klesnout a neopustí t�; neboj se a ned�s."“ 
Ž 118:6  „Hospodin je p�i mn�, nebojím se. Co by mi mohl ud�lat �lov�k?“ 
 

ÚT 22. b�ezna – PAMATOVAT NA SVÉ V�DCE 
Žd 13:7.8.17  „7M�jte v pam�ti ty, kte�í vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili sv�j 
život, a následujte je ve ví�e! 8Ježíš Kristus je tentýž v�era i dnes i na v�ky. […] 17Poslouchejte ty, kte�í vás 
vedou, a pod�izujte se jim, protože oni bdí nad vámi a budou se za vás zodpovídat. Kéž to mohou �init       
s radostí, a ne s ná�kem; to by vám nebylo na prosp�ch.“ 
Žd 13:10-16  „10 Máme oltá�, z n�hož nemají právo jíst ti, kdo p�inášejí ob�ti ve stánku. 11 Vždy� t�la zví�at, jejichž krev 
vnáší velekn�z do svatyn� jako ob�� za h�ích, spalují se za hradbami. 12 Proto také Ježíš trp�l venku za branou, aby 
posv�til lid svou vlastní krví. 13 Vyjd�me tedy s ním za hradby, nesouce jeho potupu. 14 Vždy� zde nemáme trvalý domov, 
nýbrž vyhlížíme m�sto, které p�ijde. 15 P�inášejme tedy skrze Ježíše stále ob�� chvály Bohu; naše rty nech� vyznávají jeho 
jméno. 16 Nezapomínejme také na dobro�innost a št�drost, takové ob�ti se Bohu líbí.“ 
Žd 11  „1 V��it Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. 2 K takové ví�e p�edk� se 
B�h p�iznal svým sv�dectvím. 3 Ve ví�e chápeme, že Božím slovem byly založeny sv�ty, takže to, na co hledíme, nevzniklo  
z viditelného. 4 Ábel v��il, a proto p�inesl Bohu lepší ob�� než Kain a dostalo se mu sv�dectví, že je spravedlivý, když B�h 
p�ijal jeho dary; protože v��il, `ješt� mluví, a� zem�el´. 5 Henoch v��il, a proto nespat�il smrt, ale B�h ho vzal k sob�. 
`Nebyl nalezen, protože ho B�h p�ijal.´ Ješt� než ho p�ijal, dostalo se Henochovi sv�dectví, že v n�m B�h našel zalíbení.   
6 Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k n�mu p�istupuje, musí v��it, že B�h jest a že se odm��uje t�m, kdo ho 
hledají. 7 Noé v��il, a proto pokorn� p�ijal, co mu B�h oznámil a co ješt� nebylo vid�t, a p�ipravil koráb k záchran� své 
rodiny. Svou vírou vynesl soud nad sv�tem a získal podíl na spravedlnosti založené ve ví�e. 8 Abraham v��il, a proto 
uposlechl, když byl povolán, aby šel do zem�, kterou m�l dostat za úd�l; a vydal se na cestu, a�koli nev�d�l, kam jde.        
9 V��il, a proto žil v zemi zaslíbené jako cizinec, bydlil ve stanech s Izákem a Jákobem, pro které platilo totéž zaslíbení,   
10 a upínal nad�ji k m�stu s pevnými základy, jehož stavitelem a tv�rcem je sám B�h. 11 Také Sára v��ila, a proto p�ijala 
od Boha moc, aby se stala matkou, a�koliv už p�ekro�ila sv�j �as; pevn� v��ila tomu, kdo jí dal zaslíbení. 12 Tak z jedno-
ho muže, a to už starce, vzešlo tolik potomk�, `jako bezpo�tu je hv�zd na nebi a jako je písku na mo�ském b�ehu´. 13 Ve 
ví�e zem�eli ti všichni, i když se spln�ní slib� nedožili, nýbrž jen zdálky je zahlédli a pozdravili, vyznávajíce, že jsou na 
zemi jen cizinci a p�ist�hovalci. 14 Tím dávají najevo, že po pravé vlasti teprve touží. 15 Kdyby m�li na mysli zemi, z níž 
vykro�ili, m�li možnost se tam vrátit. 16 Ale oni toužili po lepší vlasti, po vlasti nebeské. Proto sám B�h se nestydí nazývat 
se jejich Bohem. Vždy� jim p�ipravil své m�sto. 17 Abraham v��il, a proto šel ob�tovat Izáka, když byl podroben zkoušce. 
Svého jediného syna byl hotov ob�tovat, a�koli se mu dostalo zaslíbení a bylo mu �e�eno: 18 `Z Izáka bude pocházet tvé 
potomstvo.´ 19 Po�ítal s tím, že B�h je mocen vzk�ísit i mrtvé. Proto dostal Izáka zp�t jako p�edobraz budoucího vzk�íšení. 
20 Izák v��il, a proto Jákobovi a Ezauovi dal požehnání v pohledu do budoucna. 21 Jákob v��il, a když umíral, požehnal 
ob�ma Josefovým syn�m a poklonil se p�itom k vrcholu své berly. 22 Josef v��il, a na sklonku svého života �ekl, že synové 
izraelští vyjdou z Egypta, a na�ídil, co se má stát s jeho kostmi. 23 Mojžíšovi rodi�e v��ili, a proto svého syna t�i m�síce po 
narození ukrývali; vid�li, že je to vyvolené dít�, a nezalekli se královského rozkazu. 24 Mojžíš v��il, a proto, když dosp�l, 
odep�el nazývat se synem faraónovy dcery. 25 Rad�ji cht�l snášet p�íko�í s Božím lidem, než na �as žít p�íjemn� v h�íchu; 
26 a Kristovo pohan�ní pokládal za v�tší bohatství než všechny poklady Egypta, nebo� upíral svou mysl k budoucí odplat�. 
27 V��il, a proto vyšel z Egypta a nedal se zastrašit královým hn�vem; z�stal pevný, jako by Neviditelného vid�l. 28 V��il,   
a proto ustanovil hod beránka a dal pokropit dve�e jeho krví, aby se zhoubce nemohl dotknout prvorozených. 29 Izraelští 
v��ili, a proto prošli Rudým mo�em jako po suché zemi, ale když se o to pokusili Egyp�ané, pohltily je vlny. 30 Izraelští 
v��ili, a proto p�ed nimi padly hradby Jericha, když je obcházeli po sedm dní. 
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Žd 11:26  „Kristovo pohan�ní pokládal za v�tší bohatství než všechny poklady Egypta, nebo� upíral svou mysl k budoucí 
odplat�.“ 
 

Ex 33:7  „Mojžíš vzal stan a postavil si jej venku za táborem opodál tábora a nazval jej stanem setkávání. Když n�kdo 
hledal Hospodina, vycházel ke stanu setkávání, který byl venku za táborem.“ 
Ex 32:33  „Ale Hospodin Mojžíšovi odpov�d�l: "Vymažu ze své knihy toho, kdo proti mn� zh�ešil.“ 
Žd 12:2 �SP  „Up�en� hledíce k p�vodci a dokonavateli víry Ježíši, který pro radost, která byla p�ed ním, podstoupil k�íž, 
pohrdnuv hanbou, a sedí po pravici Božího tr�nu.“ 
Žd 12:11  „P�ísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá p�íjemná, nýbrž krušná, pozd�ji však p�ináší ovoce pokoje     
a spravedlnost t�m, kdo jí prošli.“ 
Žd 11:10-16  „10 U upínal nad�ji k m�stu s pevnými základy, jehož stavitelem a tv�rcem je sám B�h. 11 Také Sára v��ila, 
a proto p�ijala od Boha moc, aby se stala matkou, a�koliv už p�ekro�ila sv�j �as; pevn� v��ila tomu, kdo jí dal zaslíbení. 
12 Tak z jednoho muže, a to už starce, vzešlo tolik potomk�, `jako bezpo�tu je hv�zd na nebi a jako je písku na mo�ském 
b�ehu´. 13 Ve ví�e zem�eli ti všichni, i když se spln�ní slib� nedožili, nýbrž jen zdálky je zahlédli a pozdravili, vyznávajíce, 
že jsou na zemi jen cizinci a p�ist�hovalci. 14 Tím dávají najevo, že po pravé vlasti teprve touží. 15 Kdyby m�li na mysli 
zemi, z níž vykro�ili, m�li možnost se tam vrátit. 16 Ale oni toužili po lepší vlasti, po vlasti nebeské. Proto sám B�h se 
nestydí nazývat se jejich Bohem. Vždy� jim p�ipravil své m�sto.“ 
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7 Proto jsem �ekl: Zde jsem, abych konal, Bože, tvou v�li, jak je o mn� v tvé knize psáno.´ 8 P�edn� �íká: `Ob�ti ani dary, 
ob�ti zápalné ani ob�ti za h�ích jsi necht�l a nenašel jsi v nich zalíbení´ 
 totiž v takových, jaké se ob�tují podle zákona.     
9 Potom však �ekne: `Zde jsem, abych konal tvou v�li.´ Tak ruší prvé, aby ustanovil druhé. 10 Tou v�lí jsme posv�ceni, 
nebo� Ježíš Kristus jednou provždy ob�toval své t�lo. 11 Každý kn�z stojí a koná denn� bohoslužbu, znovu a znovu p�ináší 
tytéž ob�ti, ale ty nikdy nemohou navždy zahladit h�íchy. 12 Kristus však p�inesl za h�íchy jedinou ob��, nav�ky usedl po 
pravici Boží 13 a hledí vst�íc tomu, `až mu budou nep�átelé dáni za podnož jeho tr�nu´. 14 Tak jedinou ob�tí navždy p�ive-
dl k dokonalosti ty, které posv�cuje. 15 Dosv�d�uje nám to i Duch svatý, když �íká: 16 `Toto je smlouva, kterou s nimi 
uzav�u po on�ch dnech, praví Pán; dám své zákony do jejich srdce a vepíšu jim je do mysli; 17 na jejich h�íchy a nepra-
vosti už nikdy nevzpomenu.´ 18 Tam, kde jsou h�íchy odpušt�ny, není už t�eba p�inášet za n� ob�ti.“ 
Žd 2:1  „1 Proto se tím více musíme držet toho, co jsme slyšeli, abychom nebyli strženi proudem.“ 
 

�T 24. b�ezna – VYJÍT VEN ZA TÁBOR 
Žd 13:10-14  „10Máme oltá�, z n�hož nemají právo jíst ti, kdo p�inášejí ob�ti ve stánku. 11Vždy� t�la 
zví�at, jejichž krev vnáší velekn�z do svatyn� jako ob�� za h�ích, spalují se za hradbami. 12Proto také 
Ježíš trp�l venku za branou, aby posv�til lid svou vlastní krví. 13Vyjd�me tedy s ním za hradby, nesouce 
jeho potupu. 14Vždy� zde nemáme trvalý domov, nýbrž vyhlížíme m�sto, které p�ijde.“ 
Žd 13:13 �SP  „Tak tedy vycházejme k n�mu ven za tábor, nesouce jeho potupu.“ 
Mk 8:34  „Zavolal k sob� zástup s u�edníky a �ekl jim: "Kdo chce jít se mnou, zap�i sám sebe, vezmi sv�j k�íž a následuj 
mne.“ 
Mt 10:38  „Kdo nenese sv�j k�íž a nenásleduje mne, není mne hoden.“ 
L 14:27  „Kdo nenese sv�j k�íž a nejde za mnou, nem�že být mým u�edníkem.“ 
Ga 2:20  „Nežiji už já, ale žije ve mn� Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve ví�e v Syna Božího, který si mne zamilo-
val a vydal sebe samého za mne.“ 
Lv 4:12  „Celý zbytek bý�ka vynese ven za tábor na �isté místo, kam se sype popel z tuku, a na d�íví jej spálí ohn�m; kam 
se sype popel z tuku, tam bude spálen.“ 
Lv 13:46  „Po všechny dny, co bude postižen, z�stane ne�istý. Je ne�istý. Bude bydlet v odlou�ení, jeho obydlí bude 
mimo tábor.“ 
Lv 24:10-16.23  „10 Jednou si vyšel syn jedné izraelské ženy a jakéhosi Egyp�ana mezi Izraelce; v tábo�e se dostal syn té 
Izraelky do hádky s n�jakým Izraelcem. 11 Syn izraelské ženy lál Jménu a zlo�e�il. P�ivedli ho tedy k Mojžíšovi; jméno 
jeho matky bylo Šelomít, dcera Dibrího, z pokolení Danova. 12 I dali ho do vazby, až by se jim dostalo jasného pokynu       
z Hospodinových úst. 13 Hospodin promluvil k Mojžíšovi: 14 "Vyve� toho zlolajce ven z tábora; tam všichni, kdo ho slyšeli, 
vloží ruce na jeho hlavu a celá pospolitost ho ukamenuje. 15 Izraelc�m pak �ekneš: Kdokoli by zlo�e�il svému Bohu, 
ponese následky svého h�íchu. 16 Kdo bude lát jménu Hospodinovu, musí zem�ít. Celá pospolitost ho ukamenuje. Jak host, 
tak domorodec zem�e, jestliže bude lát Jménu. […]23 Tak promluvil Mojžíš k Izraelc�m. Zlolajce vyvedli ven z tábora        
a ukamenovali. Izraelci u�inili, jak Hospodin Mojžíšovi p�ikázal.“ 
1Kr 21:13  „Pak p�išli dva muži ni�emníci a posadili se proti n�mu. Ti ni�emníci vydali p�ed lidem proti Nábotovi 
sv�dectví, že zlo�e�il Bohu a králi. I vyvedli ho ven z m�sta a ukamenovali ho k smrti.“ 
Sk 7:58  „A hnali ho za m�sto, aby ho kamenovali. Sv�dkové dali své plášt� hlídat mládenci, který se jmenoval Saul.“ 
Nu 5:3  „Vyhostíte osoby jak mužského, tak i ženského pohlaví, vyhostíte je ven za tábor, aby nezne�iš�ovaly tábory t�ch, 
uprost�ed nichž já p�ebývám.“ 
Dt 23:13.14  „13 Vn� za táborem budeš mít vyhrazené místo, kam budeš chodit na stranu. 14 Mezi svým ná�adím budeš mít 
kolík. Než si venku d�epneš, vyhrabeš jím d�lek a své výkaly zase p�ikryješ.“ 
J 19:17-20  „17 Nesl sv�j k�íž a vyšel z m�sta na místo zvané Lebka, hebrejsky Golgota. 18 Tam ho uk�ižovali a s ním jiné 
dva, z každé strany jednoho a Ježíše uprost�ed. 19 Pilát dal napsat nápis a p�ipevnit jej na k�íž. Stálo tam: Ježíš Nazaret-
ský, král židovský. 20 Ten nápis �etlo mnoho Žid�, nebo� místo, kde byl uk�ižován, bylo blízko m�sta; byl napsán hebrej-
sky, latinsky a �ecky.“ 
Žd 12:2  „S pohledem up�eným na Ježíše, který vede naši víru od po�átku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, 
podstoupil k�íž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího tr�nu.“ 
Mk 14:63.64  „63 Tu velekn�z roztrhl svá roucha a �ekl: "Na� pot�ebujeme ješt� sv�dky? 64 Slyšeli jste rouhání. Co o tom 
soudíte?" Oni pak všichni rozhodli, že je hoden smrti.“ 
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 31 Nev�stka Rachab v��ila, a proto p�átelsky p�ijala vyzv�da�e a nezahynula s nev��ícími. 32 Mám ješt� pokra�ovat? 
Vždy� by mi nesta�il �as, kdybych m�l vypravovat o Gedeónovi, Barákovi, Samsonovi, Jeftovi, Davidovi, Samuelovi        
a prorocích, 33 kte�í svou vírou dobývali království, uskute��ovali Boží spravedlnost, dosáhli toho, co jim bylo zaslíbeno; 
34 zavírali tlamy lv�m, krotili plameny ohn�, unikali ost�í me�e, v slabosti nabývali síly, vedli si hrdinsky v boji, zahán�li 
na út�k vojska cizinc�; 35 ženám se jejich mrtví vraceli vzk�íšení. Jiní byli mu�eni a odmítli se zachránit, protože cht�li 
dosáhnout n��eho lepšího, totiž vzk�íšení. 36 Jiní zakusili výsm�ch a bi�ování, ba i okovy a žalá�. 37 Byli kamenováni, 
mu�eni, �ezáni pilou, umírali pod ost�ím me�e. Chodili v ov�ích a kozích k�žích, trp�li nouzi, zakoušeli útisk a soužení.    
38 Sv�t jich nebyl hoden, bloudili po pouštích a horách, skrývali se v jeskyních a roklinách zem�. 39 A ti všichni, a�koliv 
osv�d�ili svou víru, nedo�kali se spln�ní toho, co bylo zaslíbeno, 40 nebo� B�h, který zamýšlel pro nás n�co lepšího, 
necht�l, aby dosáhli cíle bez nás.“ 
1Pt 5:1-4  „1 Starší mezi vámi napomínám, sám také starší, sv�dek utrpení Kristových i ú�astník slávy, která se má          
v budoucnu zjevit: 2 Starejte se jako pastý�i o Boží stádce u vás, ne z donucení, ale dobrovoln�, jak to B�h žádá, ne           
z nízké zištnosti, ale s horlivou ochotou, 3 ne jako páni nad t�mi, kdo jsou vám sv��eni, ale bu�te jim p�íkladem. 4 Když se 
pak ukáže nejvyšší pastý�, dostane se vám nevadnoucího vav�ínu slávy.“ 
1K 3:10-15  „10 Podle milosti Boží, která mi byla dána, jako rozumný stavitel jsem položil základ a druhý na n�m staví. 
Každý a� dává pozor, jak na n�m staví. 11 Nikdo totiž nem�že položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš 
Kristus. 12 Zda n�kdo na tomto základu staví ze zlata, st�íbra, drahého kamení, �i ze d�eva, trávy, slámy 
 13 dílo každého 
vyjde najevo. Ukáže je onen den, nebo� se zjeví v ohni; a ohe� vyzkouší, jaké je dílo každého �lov�ka. 14 Když jeho dílo 
vydrží, dostane odm�nu. 15 Když mu dílo sho�í, utrpí škodu; sám bude sice zachrán�n, ale projde ohn�m.“ 
Žd 13:20  „A B�h pokoje, který pro krev stvrzující v��nou smlouvu vyvedl z mrtvých velikého pastý�e ovcí, našeho Pána 
Ježíše.“ 
 

ST 23. b�ezna – BEZPE�N	 ZAKOTVENI 
Žd 13:8-10  „8Ježíš Kristus je tentýž v�era i dnes i na v�ky. 9Nedejte se strhnout všelijakými cizími nau-
kami. Je dobré spolehnout se na milost, a nikoli na p�edpisy o pokrmech; kdo je dodržoval, nic tím nezís-
kal. 10Máme oltá�, z n�hož nemají právo jíst ti, kdo p�inášejí ob�ti ve stánku.“ 
Žd 2:9  „Ale vidíme toho, který byl nakrátko postaven níže než and�lé, Ježíše, jak je pro utrpení smrti korunován ctí        
a slávou; nebo� m�l z milosti Boží zakusit smrt za všecky.“ 
Žd 4:16  „P�istupme tedy sm�le k tr�nu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý �as.“ 
Žd 6:19.20  „19 V ní jsme bezpe�n� a pevn� zakotveni, jí pronikáme až do nitra nebeské svatyn�, 20 kam jako první za nás 
vstoupil Ježíš, kn�z na v�ky podle �ádu Melchisedechova.“ 
Sk 15:7-11  „7 Když došlo k velké rozep�i, povstal Petr a promluvil k nim: "Dob�e víte, brat�í, že si m� B�h hned na 
za�átku mezi vámi vyvolil, aby ode mne pohané uslyšeli slovo evangelia a uv��ili. 8 A sám B�h, jenž zná lidská srdce, se 
za n� postavil: Dal jim Ducha svatého tak jako nám 9 a neu�inil žádného rozdílu mezi námi a jimi, protože jejich srdce 
o�istil vírou. 10 Pro� tedy nyní pokoušíte Boha a chcete vložit na u�edníky b�emeno, které nemohli unést ani naši otcové 
ani my! 11 V��íme p�ece, že jsme stejn� jako oni spaseni milostí Pána Ježíše.“ 
Sk 15:19.20  „´ 19 Proto já soudím, abychom ned�lali potíže pohan�m, kte�í se obracejí k Bohu, 20 ale jen jim napsali, aby 
se vyhýbali všemu, co p�išlo do styku s pohanskou bohoslužbou, aby nežili ve smilstvu, aby nejedli maso zví�at, která 
nebyla zbavena krve, a aby nepožívali krev.“ 
Žd 8:10-12  „10 A toto je smlouva, kterou uzav�u s domem izraelským po on�ch dnech, praví Hospodin: Dám své zákony 
do jejich mysli a napíšu jim je na srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem. 11 Pak už nebude u�it druh druha        
a bratr bratra a nebude vybízet: `Poznej Pána´, protože m� budou znát všichni, od nejmenšího až do nejv�tšího. 12 Slituji 
se nad jejich nepravostmi a na jejich h�íchy už nevzpomenu.“ 
Žd 8:4.5  „4 Na zemi by nemohl být kn�zem, protože zde už byli kn�ží, kte�í p�inášeli dary podle zákona. 5 Ti však sloužili 
ve svatyni, která je jen náznakem a stínem svatyn� nebeské. Vždy� B�h uložil Mojžíšovi, když m�l z�ídit stánek: `Hle�, a� 
ud�láš vše podle vzoru, který ti byl ukázán na ho�e.´“ 
Žd 10:1-18  „1 V zákon� je pouze náznak budoucího dobra, ne sama jeho skute�nost. Proto stále stejné ob�ti, p�inášené 
každoro�n� znovu a znovu, nemohou nikdy dokonale o�istit ty, kdo s nimi p�icházejí. 2 Kdyby ti, kdo je p�inášejí, nem�li 
už v�domí h�íchu, protože byli jednou provždy o�išt�ni, dávno by byly tyto ob�ti p�estaly. 3 Ale t�mito ob��mi se h�íchy 
naopak každoro�n� p�ipomínají, 4 nebo� krev býk� a kozl� není s to h�íchy odstranit. 5 Proto Kristus �íká, když p�ichází na 
sv�t: `Ob�ti ani dary jsi necht�l, ale dal jsi mi t�lo. 6 V zápalné ob�ti ani v ob�ti za h�ích, Bože, jsi nenašel zalíbení. 
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